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”Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt:
tulkoot ne tunnetuksi kaikessa maassa.”   

(Jesaja 12:5)

Rakkaat ystäväni! Talviset terveiset Armeniasta!

Joulujuhlan valmistelut ovat meneillään molemmissa työkohteissamme, sekä Harbertin lastenkodissa 
että Päivä- ja kuntoutuskeskuksessamme. On ollut jälleen kerran niin siunattua nähdä, miten 
lapsemme Harbertissa ja Päivä- ja kuntoutuskeskuksessa ovat sydämestään mukana perinteisen 
joulukuvaelman esittämisessä.

Päivä- ja kuntoutuskeskuksessa kuntoutettavia lapsia ja heidän äitejään.



Harbertin lastenkodin joulu

Jouluisessa maisemassa Beetlehemin tunnelmassa on Harbertin lastenkodissa meneillään 
jouluevankeliumin kenraaliharjoitus. Lapset hiljentyvät ja eläytyvät rooleihinsa. Joosef ja Maria 
matkaavat Beetlehemiin. Matkalla Maria synnyttää lapsen, kapaloi hänet seimeen. Yhdeksänvuotias 
Knarik, joka on Marian roolissa, ottaa Jeesus lapsen tiukasti syliinsä ja kertoo lapselle jotakin. 
Knarik, jolla ei ole minkäänlaista yhteyttä omiin vanhempiinsa, elävöityy äidin rooliin ja puristaa 
lasta hartaasti sylissään.
 Knarik on saanut kokea turvaa ja hoivaa kummiohjelmamme kautta. Haik, joka on hengellisen 
työn tekijä tiimissämme, kertoo muutoksesta, joka Knarikin elämässä on tapahtunut. Knarik tuli 
Harbertiin viisivuotiaana. Hän ei halunnut olla tekemisissä kenenkään kanssa, vaan vetäytyi 
huoneen nurkkaukseen ja oli aggressiivinen, jos joku lähestyi häntä. Pikkuhiljaa saimme houkuteltua 
Knarikin kummiohjelmamme pariin ja välittää hänelle sitä rakkautta, mitä hän niin kovasti kaipasi. 
Raamattuhetkissämme Knarik avautui ja oppi luottamaan ihmisiin. Hän oppi tuntemaan myös 
parhaan ystävänsä Jeesuksen.
 Jälleen tänä vuonna kaikuvat monet suomalaiset laulut joulujuhlassamme, kun lapsikuoromme 
laulaa sydämestään ”Kellot soittakaa, joulunaika on, syntyi meille Hän, poisti pimeän”. Niin joulun 
Herra on tuonut todellisen Valon ja toivon Harbertin lapsille. Odotamme joulujuhlaamme monia 
ystäviämme ja vieraita, jotka jo ovat odottaneet kutsua juhlaan, joka jää aina lähtemättömästi vieraiden 
sydämiin.
 Juhlan lopuksi kaikki Harbertin lapset saavat kauniit joulupaketit. Lapsia Harbertin lastenkodissa 
on tällä hetkellä lähes kolmesataa, joten olemme käärineet joulupaketteja todella urakalla. Kiitos 
sinulle, rakas ystäväni, että juuri sinun tukesi ja rukoustesi avulla olemme saaneet ylläpitää niin 
tarpeellista ja arvokasta kummiohjelmaamme Harbertin lastenkodissa ja järjestää myös tänä jouluna 
ihanan joulujuhlan lapsille ja lastenkodin henkilökunnalle.

Vas. Karine ohjaa joulukorttien askartelussa. 
Oik. Pienempiä Harbertin lapsia. Beko (punainen side kädessä) on ollut käsileikkauksessa, 

jossa sormien liikkuvuutta on yritetty parantaa.



Odotettu vieras Suomesta

Ensimmäisen adventin aikaan saimme pitää vieraanamme rakasta sisartamme Pirkko Säilää 
molemmissa työkohteissamme. Pirkon vierailu oli meille kaikille tärkeä. Lapsillemme Pirkko edusti 
suomalaista ystävää, joka on aina lähellä meidän ja lasten sydämissä, pitkästä välimatkasta huolimatta. 
Saimme yhdessä tulla rohkaistuiksi, siunata työtämme, rukoilla lastemme ja toistemme puolesta ja 
kiittää Jumalaa Hänen avustaan ja ystävistämme Suomessa.
 Adventtiterveiset toisessa työkohteessamme, Päivä- ja kuntoutuskeskuksessa, välittyivät Pirkolle 
ja rakkaille ystäville Suomessa adventtilaulujen myötä, joita alle kouluikäiset lapset lauloivat. 

Päivä- ja kuntoutuskeskuksen toiminnan kansallistaminen

Päivä- ja kuntoutuskeskuksen palvelut ovat olleet suurena siunauksena vammaisille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Kuntoutusohjelmamme kautta monet Päivä- ja kuntoutuskeskuksemme lapset ovat 
saaneet toivon elämäänsä ja kuntoutettavien lasten elämänlaatu on parantunut monin tavoin.
 Tämä alle kouluikäisten lasten kuntoutuskeskus on ollut valtionapuprojekti ja nyt, neljän vuoden 
jälkeen, olemme kansallistamassa ohjelmaamme paikallisille tahoille. Kuntoutuskeskuksemme on 
toiminut yhteistyössä Armenian Punaisen Ristin kanssa ja lasten kuntoutus jatkuu siis edelleen 
Punaisen Ristin tiloissa ja kansallisten tahojen ylläpitämänä.
 Tämä kansallistamisvaihe on ollut haikeaa ja vaikeaakin aikaa niin lapsille, vanhemmille kuin 
tiimini työntekijöillekin. Neljän vuoden aikana olemme saaneet hyviä tuloksia lasten kuntoutuksessa 
ja nähneet monia ihania ihmeitä lasten elämässä. Projektimme aikana yli kolmesataa lasta on saanut 
kuntoutuskeskuksessamme monimuotoista kuntoutusta. Olemme rohkaistuneet myös niistä uutisista, 
jotka olemme kuulleet lasten vanhemmilta ja opettajilta. Monet kymmenet lapsistamme ovat löytäneet 
paikkansa kouluelämässä. Lasten kuntoutumisprojektin päätavoitteenahan on, että lapset sopeutuisivat 

Vas. Harbertin lastenkodin lapset tekevät suomalaiskummeille joulukortteja 
(kuvassa myös työntekijämme Haik ja Anneli). 

Oik. Päivä- ja kuntoutuskeskuksen lapsi ja Anneli.



normaal i in  e lämään ja 
saisivat ihmisarvon, mikä 
tässä yhteiskunnassa on niin 
monin tavoin puuttunut 
vammaisilta lapsilta. 
 Nyt pidämme lasten ja 
lasten vanhempien kanssa 
joulujuhlan ja  samal la 
v ie tämme ki i tos juhlaa , 
ki i t täen Häntä kaikesta 
siitä hyvästä, mitä lapset 
kuntoutuksen kautta ovat 
saaneet. Lasten vanhemmat 
ovat sydämestään kiitollisia 
teille, suomalaiset ystävämme. 
Te olette mahdollistaneet 
l a s t e n  k u n t o u t u k s e n . 
Uskomme, että työ kansallisten 
käsissä jatkuu hyvin ja tämä 
kuntoutusmalli tuo kestävän 
kehityksen vammaisten lasten 
kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen Armeniassa.

Syyrialaispakolaisten auttaminen

Kiitosaiheena on myös, että te suomalaiset ystävät olette auttaneet myös monia armenialaistaustaisia 
syyrialaisperheitä, jotka ovat paenneet sotaa Armeniaan.
  Adventtina järjestimme seurakunnassani tapahtuman, mihin kutsuimme viisikymmentä 
armenialaistaustaista syyrialaisperhettä, jotka olivat paenneet sotaa Armeniaan. Söimme yhdessä 
maittavan aterian, minkä jälkeen oli sana oli vapaa. Monet perheenäidit kiittivät seurakuntaani ja 
teitä ystäviä siellä Suomessa siitä, että lastenleiri, joka pidettiin viime kesänä heidän lapsilleen, oli 
ollut niin koskettava. Leirin jälkeen monet lapsista ovat löytäneet paikan ja kodin seurakunnassa.
 Jotkut vanhemmat halusivat kertoa myös niistä kauhunhetkistä, kun perheet pakenivat Syyriasta, 
kenties vain pieni laukku tai kantamus mukanaan. Pirkko Säilä puhui tapahtumassa kauniisti siitä, 
miten Jumala on laskenut jokaisen kyyneleet ja että Hän tietää myös pakolaispäivien määrän. ”Sinä 
olet lukenut minun pakolaispäiväni, pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi”(Psalmi 
56:9). Kun ilta oli loppumassa, kukaan ei halunnut lähteä kotiin. Tunsimme, että olemme yhtä 
perhettä.
 Nyt joulunaikana jaamme ruokapaketteja pakolaisperheille, jotka ovat suuressa avuntarpeessa. 
Seurakuntani nuoret vierailevat heidän kodeissaan ja kutsuvat samalla perheitä myös joulukirkkoon 
Jumalan Sanan äärelle.

Niin monenlaista tapahtumaa on mahtunut tähän syksyyn. Jumala on avannut myös uusia ovia. 
Rukoillaan, että Herran armo ja suosio on kaikkien palvelutehtäviemme yllä.

Toivotan sinulle ystäväni Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja raikkaita Hengen tuulia tulevalle 
vuodelle 2014. Kiitän Sinua myös rakentavasta ja siunatusta yhteistyöstä. 

Rakkain terveisin, 

Syyrialaispakolaisille järjestämämme retki Geghardin luostarikirkolle. 


